
                  

I samarbeid med  

 

NORNESK-konferansen 25.oktober 2022 
Norges forskningsråd, Drammensvn 288, Oslo - Auditorium Moser  

Kunnskap i bruk  
Tidspunkt Programpost 

10.00-11.30 Årsmøte i NORNESK - Auditorium Moser  

11.30-12.00 Lunsj og mingling 

12.00 PLENUM 1 – Auditorium Moser – Møteleder: 

Behovet for systematiske kunnskapsoppsummeringer 
Møteleder: Emma Norbø, postdoktor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

12.00 Velkommen: Elaine Munthe, Styreleder i NORNESK og Senterleder ved Kunnskapssenter for 
utdanning (KSU) 

 Åpning: Mari Sundli-Tveit, Administrerende direktør i Forskningsrådet 

 Jeremy Grimshaw, styreleder i Campbell Collaboration: 
Better Evidence (Syntheses) for a Better World 

 Camilla Stoltenberg, Direktør for Folkehelseinstituttet (FHI): 
Behovet for systematiske kunnskapsoppsummeringer på helseområdet 

 Kristin Halvorsen, Direktør for CICERO, Senter for klimaforskning: 
Kan flere synteser gi raskere vei fra forskning til beslutningstakere? 

 Spørsmål og samtale (SLIDO) 

13.30-13.50 PAUSE – kaffe og lett servering 

13.50-14.45 PLENUM 2 – Auditorium Moser – Møteleder:  

Fra utvikling av kunnskap til kunnskap i bruk  
Møteleder: Hans Lund, professor, Høgskulen på Vestlandet 

 Jan Minx:  
Learning on climate solutions: evidence-based decision-making to stop global warming 

 Andrew Oxman, Folkehelseinstituttet:  
Forskning, kommunikasjon, deltakelse og kritisk tenkning: hjørnesteinene i gode beslutninger 

 Spørsmål og samtale (SLIDO) 
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14.50-15.50 Panelsamtale 
Panelleder: Kristen Ulstein, spesialrådgiver, Norges forskningsråd 
Panel: Kommer 

15.50-16.00 Avslutning og videre planer: Elaine Munthe, Styreleder i NORNESK og Senterleder ved 
Kunnskapssenter for utdanning (KSU) 

16.00 Konferanseslutt – Kan vi være ferdig seinest 16.00 

 

Elaine Munthe er professor i pedagogikk 
og senterleder ved Kunnskapssenter for 
utdanning (KSU) ved Universitetet i 
Stavanger. Munthe har vært styreleder i 
NORNESK siden 2021. 

Mari Sundli Tveit er professor i 
landskapsarkitektur. Hun har siden 
mars 2021 vært direktør i Norges 
forskningsråd. Hun var rektor for 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) fra 2014 til 2019, 
og politikkdirektør i Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) fra 2019 til mars 2021. 

Camilla Stoltenberg er lege og forsker. 
Hun har vært direktør for 
Folkehelseinstituttet (FHI) siden 2012 og 
vært ansatt ved FHI siden 2001. Hun ble 
i 2011 professor II i samfunnsmedisin 
ved Universitetet i Bergen. 

Kristin Halvorsen var 
kunnskapsminister i den rødgrønne 
regjeringen 2009–2013 og 
finansminister 2005–2009. Halvorsen 
var partileder i SV 1997–2012 og 
innvalgt på Stortinget fra Oslo 1989–
2013. Fra 2014 er hun direktør i 

CICERO Senter for klimaforskning. Hun er styreleder i 
Forskningsrådet. 

 Jeremy Grimshaw er professor i 
medisin ved Ottawa Hospital Research 
Institute. Han er styreleder i Campbell 
Collaboration og innehar den 
prestisjetunge Tier 1 Canada Research 
Chair i Health Knowledge Transfer and 
Uptake.  

Jan Minx jobber som professor i 
klimaendringer og offentlig politikk 
ved University of Leeds. Han har blant 
annet vært koordinerende forfatter 
for et kapittel i den 6. IPPC-rapporten. 
Han forsker på klima-, miljø- og 
bærekraftpolitikk, med fokus 

innovative metoder for å utvikle kunnskapsoppsum-
meringer på grunnlag av store volumer av materiale og 
bruk av synteser som grunnlag for politikkutforming.  

Andrew David Oxman er 
forskningsleder ved CEIR – Centre for 
Epidemic Interventions Research ved 
Folkehelseinstituttet (FHI). Forskningen 
hans har fokusert på måter å hjelpe folk 
til å ta informerte helsebeslutninger. 
Hans nåværende forskning fokuserer på 

å sette folk bedre i stand til å tenke kritisk om helsevalg, 
formidling av evidensbasert informasjon om effekter og 
deltakende demokrati. 

 

 


